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Text usnesení RM:
R.usn č.189/2017
Rada l. Bere na vědomí
možně Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku.

ll.v u k l á d á
OZP připravit materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram.
Napsal:

Petr Walenka

Návrhy na usnesení:

(>>>ZM souhlasí X nesouhlasí
s Koncepcí likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku, která předpokládá realizaci přímo
samotným státním podnikem DIAMO takto:
1)
2)
3)
4)

Za nejvhodnější řešení město považuje variantu č. l. — Postupné odtěžování odvalů v
závislosti na regionální poptávce.
Za nejvhodnější řešení město považuje variantu č. ll. — Sanace a rekultivace odvalů na
místě.
Za nejvhodnější řešení město považuje variantu lll. — Částečné odtěžení odvalů a
navazující sanace a rekultivace na místě.
Za nejvhodnější řešení město považuje variantu IV. — Převoz odvalů do lokality bývalého
odvalu č. 16 v k.ú. Bytíz, Dubno a Háje u Příbramě, založení centrálního odvalu a
průběžné centrální zpracování kameniva. Ve vztahu k harmonogramu a délce přepravy
kameniva město v počáteční fázi upřednostňuje “Dlouhou verzi 8/5" (přeprava 8 hod. denně, 5
dní v týdnu — cca 25 let), po vyhodnocení zkušebního provozu její možně překlopení do
“Krátké verze 24/7" (přeprava 24 hod. denně, 7 dní vtýdnu — cca 10 |et).<<<)

Důvodová zpráva:
Státní podnik DIAMO zpracoval „Koncepci likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku“. Jde o
likvidaci 11 odvalů ležících na území těchto obcí: Milín (odvaly č. 3 a 30), Příbram (odvaly č. 5, 6, 10,
11, 11A, 15), Lešetice (odval č. 4), Háje (odval č. 9), Dubenec (odvaly č. 11 a 19) a Dubno (odval č.
10). Nabízí čtyři varianty řešení a žádá jednotlivě obce o vyslovení svěho stanoviska.

Předloženě varianty:
|. Postupně odtěžování odvalů v závislosti na regionální poptávce (stávající koncepce)
- stávající koncepce, doba cca 300 let, převážně lokální zpracování kameniva v místě odvalů.
ll. Sanace a rekultivace odvalů na místě
- doba cca 20 let, nutnost záboru pozemků na dvojnásobek současně plochy, u řady odvalů nereálně,
dále nelze vyloučit budoucí narušení izolační vrstvy. Bez využití kameniva pro stavební účely.
Zakonzervovaná zátěž zůstane na místě.

Ill. Částečné odtěžení odvalů a navazující sanace a rekultivace na místě (stávající koncepce)
- doba cca 75-125 let, v podstatě varianta navržena společností Ekototalbau u odvetu č. 15 na Brodu,
převážně lokální zpracování kameniva v místě odvalu. Nelze vyloučit budoucí narušení izolační vrstvy.
lV. Převoz odvalů na jiné místo ke zpracování na stavební kamenivo
— vytvoření centrálního odvalu v prostoru bývalého odvalu č. 16 v k.ú. Bytíz, Dubno a Háje u Příbramě

(důlní činností již zasažené území), přeprava kombinací automobilové dopravy (jen odvalý z Kamenne
na Šachtu č. 4 v Lešeticích), doprava visutou páSDvou dopravou, částečně v trasa plánovaného

jihovýchodního obchvatu, mimo obydlené území. Průběžné centrální zpracování kameniva na jednom
místě, v prostoru současné úpravny (Ecoinvest). Varianta předpokládá minimalizaci hlučnosti a
prašnosti dopravy. Uzemí uvolněné odtěžením bude rekultivováno a následně nabídnuto obcím
k možnému rozvoji.
Doba odstranění odvalů ze stávajících lokalit cca 10 let (při provozu 24 hod denně, ? dní v týdnu)
nebo cca 25 let (při provozu 8 hod denně, 5 dni v týdnu). Zpracování kameniva v místě centrážního
odvalu v průběhu 50 až 100 let (předpoklad využití kameniva pro větší státní stavby). Zpracování v
režii podniku DIAMO. Centrální odval je uvažován ve dvou variantách:

— střední zábor pozemků - plocha 68 ha, sklon svahu 180, svahy lze rekultivovat, max. výška koruny
615 m n.m.
- mininální zábor pozemků — plocha 36 ha. sklon svahu 300, max. výška koruny 650 m n.m.

Doporučení OŽP:
Podpora varianty IV.

Doporučení OIRM:
Podpora varianty IV. — převoz odvalů na jiné místo k budoucímu zpracování na stavební kamenivo.
Upozorňujeme na to, že ptocha centrálního odvalu musí být vymezena v územním plánu, tzn. bude
nutná změna UP (stávající stav — les) v k. ú. Bytíz.

Příloha:
Koncepce likvidace (výběr) — celý materiál byl zas.-'án elektronicky

